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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 

DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE  2011 
 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:00 h. del dia  2 de novembre de dos mil onze, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Moisès Fabra Serral, els regidors que a continuació es 
relacionen, per dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat convocats en 
temps i forma: 
 
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
- Eduard Mallén Barberà 
- Jaume Lafarga Falcó 
- Lino Bertran Morell 
 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Maria Teresa Pallarès Baradat, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la vàlida 
constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de l’ordre del 
dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 320/2011 de 28 d’octubre de 
2011. que són els següents: 
 
 
 
PRIMER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES 
 

 

La Secretària-Interventora posa de manifest que arran la gran acumulació de tasques que s’han produït a la 

Secretària-Intervenció per la revisió dels padrons tributaris, no ha pogut concloure la confecció de les actes 

pendents, per la qual cosa, a proposta de l’alcaldia, el plenari ajorna l’aprovació a la propera sessió 

plenària. 

 
SEGON.- APROVACIÓ DEL  EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A L’ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ CIVIL. 
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La comarca del Baix Ebre per les seves característiques físiques i humanes, està sotmesa a situacions de 
riscos especials com específics –incendis, nevades, inundacions, accidents en el transport de matèries 
perilloses, etc.– que en ocasions han originat emergències i que, sovint, han afectat a més d’un municipi. 
 
Els diferents plans d’emergència redactats per la Direcció General de Protecció Civil per a riscos especials 
(PROCICAT, INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT, PLASEQCAT, ALLAUCAT, RADCAT i 
CAMCAT) defineixen els municipis que estan obligats a redactar els plans d’actuació municipals per 
cadascun dels riscos esmenats. Atesos els dèficits tècnics i econòmics d’alguns ajuntaments, molts cops no 
es pot donar una resposta efectiva a l’obligatorietat de redactar els plans d’actuació municipals. 
 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix en el seu article 50 les 
competències en matèria de protecció civil de les comarques. 
 
Els municipis de la comarca no disposen de cap servei professional de protecció civil amb una estructura 
definida, un tècnic i una logística organitzada per fer front a la planificació i a les emergències, fet que pot 
comportar dificultats en la gestió dels riscos i dels recursos en cas d’emergència. 
 
Amb la finalitat d’instrumentalitzar i organitzar aquesta cooperació i delegació de tasques, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, ha redactat un Conveni, a l’objecte de l’execució i la implantació del Pla 
d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de protecció civil del Consell Comarcal del Baix Ebre amb la finalitat 
d’establir una organització logística de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals 
de protecció civil que comprenen les àrees de planificació, gestió de l’emergència i rehabilitació. 
 
Atenent els antecedents exposats, i a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Xerta per unanimitat, 
ACORDA:   
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Xerta per a l’adhesió al pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris per al 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li dues còpies de l’annex al 
conveni signat per aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència 
del Consell. 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT EN RELACIÓ A UNA CONCERTACIÓ 
D’OPERACIÓ DE CRÈDIT. 

 
El Ple en data 3 de desembre de 2010 va adoptar l’acord que ara el Ple ha de tornar a adoptar, però en 
referència a l’exercici 2011, donat que el crèdit que s’havia de formalitzar amb Catalunya Caixa per tal de 
fer front al pagament d’inversions, i del qual els interessos dels préstecs ens els subvenciona la Diputació de 
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Tarragona, no es va poder cristal·litzar. En el moment actual i finalitzat de nou l’expedient, cal aprovar de 
nou l’acord fent referència al present exercici pressupostai, per la qual cosa, a proposta de l’alcaldia, el ple 
de l’ajuntament per unanimitat aprova el següent ACORD: 
 
“D'acord amb l'article 49 TRLRHL (i l'article 36 ap.1 del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament de la 
normativa de les Hisendes Locals, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit) les despeses d'inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.  
 
L'Ajuntament de Xerta té incorporades en el Pressupost per l’actual exercici 2011  les despeses objecte de 
finançament, essent la darrera d’elles la que fou aprovada mitjançant la modificació de crèdit núm. 1/2010, 
duta terme en virtut de l’establert a l'art. 177 del TRLRHL, relativa a la incorporació de les inversions que 
s’han produït durant l’exercici a causa de majors ingressos provinents de l’obtenció de subvencions per 
inversions L'operació de crèdit projectada està vinculada a la gestió del pressupost en la forma prevista en 
la secció 1a del capítol I del títol VI del TRLRHL. 
 
L’Ajuntament de Xerta ja té concertats dos crèdits a llarg termini els interessos dels quals estan 
subvencionats per la Diputació de Tarragona i que amb l’operació proposada es liquidaran. 
 
D’acord amb el programa de cooperació econòmica i financera de la Diputació de Tarragona amb els 
ajuntaments de menys de 10.000 habitants i consells comarcals. 
 
De conformitat amb l’ informe del secretari interventor, relatiu a la  procedència, condicions i legalitat de 
l'operació a concertar. 
 
Per tot això,  s'adopta el següent ACORD:  
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb  Catalunya Caixa, 
per un import de 225.379,57€, per finançar les  despeses d'inversió següents:  
 

Denominació de la 
inversió 

Import Forma de finançament i quantia 

  Recursos 
propis 

Préstecs Subvencions Econòmica/Progra
ma 

Construcció llar 
d’infants 

 
392.994,85€ 

 
5.894,22€ 

 
54.237,43€ 

 
332.863,20€ 

 
60100/150 

Casal joventut. 3a fase 
 

 
42.476,51€ 

 
12.374,51€ 

 
10.000,00€ 

 
20.102,00€ 

 
62201/150 

Inversió al cementiri 
arran catàstrofes 
naturals març 2010 

 
 

41.833,21€ 

 
 

10.000,00€ 

 
 

5.666,02€ 

 
 

26.167,19€ 

 
 

62203/150 

Enllumenat carrer 
Ambugorro 

54.541,69€ 11.287,27€ 571,76€ 42.682,66€ 61904/165 

Reforma dels serveis 
antiga estació (casal 
de joventut) 

 
9.651,30€ 

 
5.000,00€ 

 
4.651,30€ 

  
62202/150 
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Capital pendent 
d’amortitzar 
Catalunya Caixa 

 
85.858,93€ 

  
85.858,93€ 

  
91302/011 

Capital pendent 
d’amortitzar La Caixa 

 
64.394,13€ 

  
64.394,13€ 

  
91302/011 

TOTAL 691.750,62€ 44.556,00€ 225.379,57€ 421.815,05€  

 
Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat Catalunya Caixa. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre de 28 de juny de 1999. 
 
Quart.- Facultar l'Alcalde per a la formalització de l'operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat 
en el segon punt, amb l'entitat Catalunya Caixa.  
 
Cinquè.- Aquesta corporació manifesta l’acceptació dels les Bases reguladores per a la subvenció dels 
interessos dels préstecs aprovades per la Diputació de Tarragona i dels convenis de col·laboració entra la 
Diputació i les entitats financeres per a la concessió de préstecs amb interès , així com la consideració 
d’aquestes com entitats col·laboradores en el marc de l’article 12 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
General de subvencions. 
 
 
QUART.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n produeixen 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:30 h.  del dia supra assenyalat, 
de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en quatre (4) fulls,  rubricat 
amb la meva signatura. En dono fe. 


